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รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ไตรมาส 1/๒๕๖2) 

ผลการด าเนินงาน
เทียบเป้าหมาย 

การด าเนินงานต่อไป ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

1. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถของผูป้ระกอบการฯ ให้เข้มแข็ง 
1.1 การขับเคลื่อนการด าเนินงานของ

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)  

 

ส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(องค์การมหาชน) มี
ความพร้อมในการเป็น
กลไกส าคัญในการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของเศรษฐกิจ 
ของประเทศ 

1) การโอนบรรดาหน้าที่และอ านาจ  
กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ งบประมาณ 
และเงินรายได้ มาเป็นของส านักงานฯ 
- คณะรัฐมนตรีในคราวการประชุม

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ได้มี
มติอนุมัติให้โอนบรรดาหน้าที่และ
อ านาจ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ 
งบประมาณ และเงินรายได้ของ
ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน) เฉพาะใน
ส่วนของศูนย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ ไปเป็นของส านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(องค์การมหาชน) ตามท่ีรอง
นายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก  
ประจิน จั่นตอง) เสนอ 

- สรุปเงินงบประมาณและเงินรายได้ท่ี
จะได้รับการโอนมาจากส านักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
(องค์การมหาชน) รวมทั้งสิ้น 
573,391,358.53 บาท  

 
 
 

ได้รับการโอนตาม
มติคณะรัฐมนตรี

แล้ว 
552,188,890.09 

บาท  
คิดเป็นร้อยละ 

96.30 

 
 
 

ประสานกับส านักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ
มหาชน) เพื่อรับโอนเงินส่วนที่
เหลืออีก 21,202,468.44 
บาท (คิดเป็นร้อยละ 3.70) 
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ผลการด าเนินงาน
เทียบเป้าหมาย 

การด าเนินงานต่อไป ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

  2) การจัดท าระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่ง
ส านักงานฯ ดังต่อไปนี้ 
(ด าเนินการในช่วงของคณะกรรมการ
ส านักงานฯ ในวาระเริ่มแรก ระหว่าง
เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2561) 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 5 ฉบับ 

 
 
 

- ด าเนินการจัดท าระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
บุคลากรและค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรของส านักงานฯ ให้
แล้วเสร็จภายใน 1  ปี 
(ปีงบประมาณ 2562)  
เพ่ือให้เป็นไปโดยสอดคล้อง
กับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 
พ.ศ. 2561 มาตรา 52 ซึ่ง
ก าหนดให้ด าเนินการเรื่อง
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จไม่เกิน  
1 ปี นับแต่วันที่พระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งฯใช้บังคับ 

 

2.1) ข้อบังคับคณะกรรมการส านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกและ
ประเมินผลเจ้าหน้าที่หรือ
ผู้ปฏิบัติงาน ตามมาตรา 48 และ 
มาตรา 49 แห่งพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งฯ พ.ศ. 2561 

ประกาศใช้  
ณ วันที่ 7 

พฤศจิกายน 
2561 

 
 

  2.2 ข้อบังคับคณะกรรมการส านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการนับเวลาการท างาน
ส าหรับค านวณสิทธิหรือประโยชน์
ตอบแทน ของเจ้าหน้าที่หรือ
ผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561 

ประกาศใช้  
ณ วันที่ 7 

พฤศจิกายน 
2561 
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ผลการด าเนินงาน
เทียบเป้าหมาย 

การด าเนินงานต่อไป ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

  2.3 ระเบียบส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การ
มหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
สรรหาประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 
พ.ศ. 2561 

ประกาศใช้ ณ 
วันที่ 26 

ตุลาคม 2561 
 

- เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 
เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการส านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
โดยคณะกรรมการได้ประชุม
ครั้งที่ 1/2562 แล้วเมื่อวันที่ 
7 มกราคม 2562 

 

  2.4 ระเบียบส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การ
มหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
สรรหาผู้อ านวยการของส านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561  

ประกาศใช้ ณ 
วันที่ 5 ตุลาคม 

2561 
 

-   

  2.5 ระเบียบส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การ
มหาชน) ว่าด้วยเบี้ยประชุมและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของ
คณะกรรมการส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่ปรึกษา 
และคณะอนุกรรมการ  พ.ศ. 
2561 

ประกาศใช้ ณ 
วันที่ 7 

พฤศจิกายน 
2561 

-   
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ผลการด าเนินงาน
เทียบเป้าหมาย 

การด าเนินงานต่อไป ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

1.2 การด าเนินการ 
ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ 
นโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

การจัดท าแผนการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์และน าสู่การ
ปฏิบัติ 

อยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนฯ ร่วมกับ 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการและ
คาดว่าจะแล้ว
เสร็จในเดือน

มกราคม 
2562 

- เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ 
นโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี และน าสู่การ
ปฏิบัติ 

 

1.3 การด าเนินการตามแผนการ
ปฏิบัติงาน ประจ าปี 2562  
ของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 

 

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
น ากระบวนการคิดเชิง
สร้างสรรค์ไปใช้สร้าง
มูลค่าเพ่ิมของสินค้าและ
บริการ ผสานกับการ
ส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนที่
ที่เอ้ือต่อบรรยากาศ
สร้างสรรค์และการ
เริ่มต้นธุรกิจใหม่ รวมทั้ง
การพัฒนาย่านเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ให้เกิดข้ึน 
โดยจัดให้มีแพลตฟอร์ม
แสดงผลงานและสร้าง
โอกาสทางธุรกิจแก่
ผู้ประกอบการ ที่เปิด
โอกาสให้บุคคลทั่วไป 
เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 
500,000 คน 

๑) การจัดเทศกาลงานออกแบบ
เชียงใหม่ 2018 (ครั้งที่ 4)  
ระหว่างวันที่ 8-16 ธันวาคม 2561 
ณ บริเวณศูนย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ เชียงใหม่ และบริเวณ
ใกล้เคียง ภายใต้ธีมงาน “ยิ่งขัดเกลา 
ยิ่งแหลมคม” (Keep Refining)  
มีการจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ 
มากกว่า 250 กิจกรรม โดยมี 7 
กิจกรรมหลัก คือ นิทรรศการ เสวนา 
เวิร์กช็อป ทัวร์ สังสรรค์แลกเปลี่ยน
ความรู้ อีเว้นท ์มีผู้เข้าร่วมงาน/
กิจกรรมมากกว่า 120,000 คน 
(เป้าหมาย 100,000 คน) 

 
 
 
 

ส าเร็จตาม
เป้าหมายที่
ก าหนดไว้  

ร้อยละ 100 

- เตรียมการส าหรับการจัด
เทศกาลงานออกแบบ
เชียงใหม่ 2019 (ครั้งที่ 5) 
ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่  
7 - 15 ธันวาคม 2562  
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๒) การจัดกิจกรรม Isan Creative 
Festival โดยความร่วมมือจากหลาย
ภาคส่วนเพื่อแสดงศักยภาพของ
บุคลากรและธุรกิจสร้างสรรค์ของ
ภาคอีสานที่สั่งสมและเก็บเกี่ยว
สินทรัพย์ทางวัฒนธรรมมาแปรรูป
เป็นสินค้าและบริการที่ตอบสนอง
ธุรกิจและคุณภาพชีวิต และท าให้
ภูมิภาคแห่งนี้กลายเป็นพ้ืนที่ที่น่า
ลงทุนและดึงดูดหนุ่มสาวอีสาน 
ยุคใหม ่ทั้งที่ประสบความส าเร็จ 
และท่ีก าลังเริ่มต้นธุรกิจให้กลับมา
ประกอบธุรกิจที่บ้านเกิด โดยมี
กิจกรรมหลัก คือ การจัดแสดง 
ผลงาน การบรรยายและเวิร์กช็อป 
โปรแกรมพัฒนาผู้ประกอบการ และ
ตลาดนัดและกิจกรรมสร้างสรรค์ 

อยู่ระหว่าง
เตรียมการ 

จะจัดงาน ระหว่างวันที่  
10 - 13 มกราคม 2562 ณ 
พ้ืนที่ลานเทศกาล Isan 
Creative Festival ๒๐๑๙ 
แยกกังสดาล 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

 

๓) การจัดเทศกาลงานออกแบบ
กรุงเทพฯ 2019 ซึ่งจะจัดขึ้นเป็น
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 มกราคม 
ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2562 รวม 9 วัน 
บริเวณย่านสร้างสรรค์เจริญกรุง 
คลองสาน พระราม 1 และสุขุมวิท 
และบริเวณอ่ืน ๆ เช่น นานา ไชน่า

อยู่ระหว่าง
เตรียมการ 

จะจัดงาน ระหว่างวันที่ 26 
มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 
2562 ณ บริเวณย่านเจริญกรุง  
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ทาวน์ ภายใต้ธีมงาน “Fusing 
Forward ผสานสร้างสู่อนาคต” ซ่ึง
เป็นการสะท้อนศักยภาพที่ส าคัญของ
กรุงเทพฯ ในการเป็นแหล่งรวมนัก
สร้างสรรค์และผู้ผลิตที่สามารถผสาน
ความรู้แบบสหสาขาท้ังจากใน
ท้องถิ่นและสากล จากรุ่นเก่าและรุ่น
ใหม่ เพื่อมาปรุงใหม่ให้กลายเป็น
ผลงานและผลิตภัณฑ์เชิงในพาณิชย์
และเพ่ือการยกระดับคุณภาพชีวิต 
โดยมีกิจกรรมหลัก คือ การจัด
แสดงผลงานมากกว่า 300 ราย 
นิทรรศการ เสวนาและเวิร์กช็อป 
กิจกรรมส่งเสริมย่านสร้างสรรค์  
อีเว้นท์และโปรแกรมต่าง ๆ และ
ตลาดนัดสร้างสรรค์ ซึ่งคาดว่าจะมี
ผู้เข้าร่วมงานเทศกาลฯ ไม่น้อยกว่า 
400,000 ราย 

 

 

 


